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 برداری کپی هرگونه و باشدمی پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاًدلنوشته ترحم مرگ 

 .دارد قانونی پیگرد

========================================================== 

  تراژدی _عاشقانه ژانر:

 مقدمه:

 خواب بودم یا بیدار؟

 این یک رویا بود یا کابوس؟

 ی خواب و بیداری،در این همهمه

 کاش کمی منطقی بودم، افسوس!

 بد کردم!

 به تو نه،

 به خودم!

 دانستم چیزی جز نابودی در انتظارم نیست.آرام آرام دل بستم و می

 کند!حتی مرگ هم به من ترحم می

 گیرد.سوزاند و ذره ذره جانم را میگ به حالم دل میام که مرقدر غریب ماندهآن

 مثل یک دلتنگی عمیق،

 یک مرگ تدریجی!

 دانم که خواب بودم یا بیدار.و من هنوز نمی

 

 نکته: داستان دلنوشته برگرفته از واقعیت است!
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** 

 های نازنینت کوک زد، اولین روزی که دست سرنوشت نگاهم را به چشم

 اما هرگز به فکرم خطور نکردبه قلب کوچکم چرا؛ 

 تر از من،که تو، این توی کوچک

 ام بکشاند.گونه به نابودیاین

 قدر تنها بودی!قدر بی پناه، آنقدر خسته و شکننده، آناین تویی که آن

** 

 آورد!دل پاک و مهربانت به حدی تکه تکه شده بود که جگر زلیخا در برابرش کم می

 گناهت گرفتم، راهش را بلد نبودم.که تصمیم به درمان قلب بیدل، وقتیو من، منِ نوپای ساده 

 دانستم مسیرم به سادگی نوشیدن آبخوب می

 و به کوتاهی پلک بر هم زدن نیست.

 اتخوردهدانستم تیمار قلب زخممن فقط می

 ست.کاری بس دشوار و مسیری بس طوالنی

** 

 و شروع کردم!

 فقط شروع کردم.

 کنم.دقیق بدانم چه میکه بی آن

 ی روشن و از امید برایت گفتم.از آینده

 ها، از پرواز، من از زندگی برایت گفتم.از گشودن بال

 کودکی ش**ی**ط**ا**ن شدم!

 باال و پایین پریدم، شیطنت کردم، بچگی کردم!

 ات هدیه کنم.های همیشه سرختا گل لبخند را به لب

** 
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 همه چیز مثل یک خواب بود! 

 اورش برای احساسم نه؛ب

 اما برای منطقم سخت بود،

 ی پر از امیدکه منِ ساده

 امهای کودکانهبا شیطنت

 ام!درمانت شده

 هوا، مثل یک اتفاق خوب،بی

 ام.به دلت افتاده

** 

 ترسیدم.از تو نه، از دل به تو دادن می

 ی قلبمترسیدم که چینیِ نازک و بند زدهمی

کرانت را به پای روح محبت ، باز هم بشکند و فرو بریزد؛ اما وقتی عشق بیرنگتحتی با یک اخم کم

 ام!های ریز و درشتم، بر سر قلبم، احساسم، زندگیام ریختی با وجود تک تک ترسندیده

 من بر سر تو، قمار کردم و دل دادم.

 بندی تمام عمرم خواهد شد.دانستم که اگر ببازم این آخرین شرطو خوب می

** 

 های بزرگِ قلب کوچکم!بخش زخمالتیام ای

 آمدیم!قدر به هم میمن و تو چه

 ی خدا در زندگی من.تو مثل یک معجزه بودی، معجزه

 کرد.هایشان النه میگرفت و در چشمرحم حسادت دیگران را در بر میغول بی

 من با تو خوشبخت بودم!

 زدم.می های از ته دل جارام را با نگاه شاد و خندهخوشبختی

 آید؟!تو یک گوهر ناب بودی و چه کسی از یک جواهر بدش می

** 
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 من و تو خوشبخت بودیم! 

 هایم بود.ترین جای دلتنگیآغوشت، امن

 ی کشور آغوشت شده بودم.مأمنم بودی و من پناهنده

خواند که عاشق تو بودن، دلپذیرترین شکل ممکن از نابود با این حال، حسی غریب در گوشم می

 کردم.کردن خودم است و من این را با هر نفس کشیدنم حس می

**  

 رسید.رفت و به اوج میمان سرباالیی میهر روزِ خدا چرخ و فلک عشق

 ی کوتاه،گاه هم به حد چند لحظهگه

ای از حجم کشاند؛ اما این هرگز ذرهمان چرخ و فلک را به سمت پایین میهای کوچکجَر و بحث

 کم نکرد. مانناب احساس

** 

 خوب به یاد دارم اولین باری را که از من دور شدی و عقب کشیدی!

 ام انداختی و دیگر من را نخواستی!ایکنم اولین تَرَکی را که به دل شیشههنوز هم حس می

 دانم!می

 فکرت را به بازی گرفته بودند.

 کردند.ای رهایت نمیآن افکار مالیخولیایی لحظه

 دی و من با تو پرستار قابلی شده بودم.مریض و بدحال بو

** 

 ها تنهایی و شکست، صبوری را یادم داده بود.سال

 درمان شدن برای دلت، پرستاری را به من آموخته بود.

 پس صبوری کردم!

ی جنگ پوشیدم و در میدان نبرد، سپاه عظیم احوال بدت را باز هم برایت مادر شدم، باز هم جامه

 تسلیم خود کردم.

 باالخره روحت از کما خارج شد و از خوابی طوالنی بیدار شد.

 به خودت آمدی و با عشقی چند برابر به آغوشت دعوتم کردی.
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 ** 

 شیرینی روزهایم برگشت!

 آرامشم را با صدای سبزت پس گرفتم.

 های شبهایم برگرداند و من باز هم خوشبختی را به وضوح چشملبخند نرمت شادی را به خنده

 حس کردم. رنگت

 

 ریخت.بر هم می آخر حتی پلک بر هم زدنت تمام معادالت زمین را

** 

 ناگاه چه شد؟

 مان را جدا از هم بافته بود؟گیرمان کرد یا زندگی از اول هم سرنوشتآه دل حسودان دامن

 مان شبیه به کابوسی سیاه شد.رویای عشق سرخ

 ر دیگر فرو ریخت.باام یککام لبخندم به تلخی کشید و قلب شکستنی

** 

 شدیم،شد اگر من و تو جمع میقدر تنگ میمگر زمین چه

 شدیم،یکی می

 شدیم؟!می "ما"

 دانی؟دلبندم، می

 دنیا زنی حسود بود.

 هایمان را نداشت و آن را ربود!تاب شادی و خنده

** 

 رفتنت پر از درد بود و سرشار از امید!

 بزرگ،ترین خلقتِ خالقِ داشتنیای دوست

 این چه رفتنی بود؟!

 رفتن در عین عاشق بودن!
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 آید؟یادت می 

 هنگام رفتن، آخرین پیام را... .

** 

 بندم،هر بار که چشمم را می

 بندد.های سیاهم نقش میآخرین پیامت پشت پلک

 یک قلب قرمز، پر از عشق!

 آخرین قلب سرخ رنگی که برایم فرستادی.

 

 آخرین حرفی که زدی،

 !که دادی آخرین عشقی

** 

 ام و من!و حاال من مانده

 ام و یک قلب سرخ.من مانده

 ات.ی شیرینام و یک آلبوم عکس از چهرهمن مانده

 ام و یک دنیا درد.من مانده

 ام و کورسوی امیدی به بازگشت.من مانده

 کند!ام و مرگی که ترحم میمن مانده

** 

 است یا التماس کنم برای مردن؟! دانم دل خوش کنم به عشقی که هنوز در دلتنمی

 وفایم!دلدار بی

 ی عزرائیل دخیل ببندم؟پرستی قسم، بگو پر از امید شوم یا به خانهتو را به آن خدایی که می

 سوزاند.امیدم کم است و مرگ هم به حالم دل می

 ** 
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 ترحم نکن ای مرگ، یا برو یا بکش! 

 نگیر!اگر ه**و**س کشتن نداری، ذره ذره هم جان 

 ست.گویند اسمش دلتنگیطور که میتر است و آناین مرگ تدریجی دردناک

 ** 

 زنم.این روزها میان خواب و بیداری دست و پا می

 بین هستی و نیستی، 

 روی مرز امید و ناامیدی!

 ام.انتخابم را کرده

 مرگ تدریجی را دوست دارم،

 نومیدی پر از امید را دوست دارم.

 مانم!منتظر می

 شاید هرگز برنگردی،

افتد؛ اما مادرش هایش نمیاز لب "بابا"شاید حتی روزی به دختری بر بخورم که وقتی با توست، ذکر 

 ست!شخص دیگری

 کسی جز من... .

 با این حال من حتی این انتظار بالتکلیف را دوست دارم.

 آخر من تو را با هر نفسم، کمی بیشتر از خودم

 دوست دارم!
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی» 

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 لینکاین برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

 

 :اهی اجتماعیرمانیک رد شبکه
 

Romanik_ir    

 Romanik_ir     

Romaniki 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://www.instagram.com/romanik_ir/
https://t.me/romanik_ir/
https://rubika.ir/romaniki

